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অভযা মদি অভাদিয বাআদিয যদেয প্রদিদাধ না দনআ িদফ অভাদিয ধ্বং ফধাদযি হাক 

কর প্রংা অল্লায জনয দমদন দফত্র হকাযঅদন হঘালণা কদযদেন, 

 

إِنََّ ظُلُِمىا بِأ وَّهُمَ  يُق ات لُىنَ  لِلَِّريهَ  أُِذنَ   ل ى ّللاَّ َ و  ِسِهمَ  ع  ِسُجىا الَِّريهَ *  ل ق ِديسَ  و ص  قَ  بِغ ي سَِ ِدي اِزِهمَ  ِمهَ  أُخ  َ ح   ي قُىلُىا أ نَ  إِّلَّ

بُّى ا َُ ز  َ ّللاَّ ّل  ل ى  ف عَُ و  َِ د  هُمَ  الىَّاسَ  ّللاَّ تَ  بِب ع ضَ  ب ع ض  م  اِمعَُ ل ُهدِّ ى  بِي عَ  ص  اتَ  و  ل ى  ص  اِجدَُ و  س  م  سَُيَُ و  ك  مَُ فِيه ا ر  َِ اس  ثِيًسا ّللاَّ  ك 

نََّ ل ي ى ُصس  َُ و  هَ  ّللاَّ ِزيزَ  ل ق ِىيَ  ّللاَّ َ إِنََّ ي ى ُصُسيَُ م   . ع 
 

‚মাদিয দফরুদে মুে কযা দে িাদিযদকও (ত্রুদিয দফরুদে) মুে কযায নুভদি হিয়া র। কাযণ, িাদিয প্রদি দনমযািন কযা দয়দে। 

দনশ্চয়আ অল্লা িাদিযদক াাময কযদি ক্ষভ। মাদিযদক িাদিয ঘয-ফাদি হেদক নযায়বাদফ শুধু এ কাযদণ হফয কদয হিয়া দয়দে হম, 

িাযা ফদর 'অভাদিয প্রদিারক অল্লা’। অল্লা মদি (কর মুদগ) ভানফজাদিয একিরদক য ির দ্বাযা (কাদপযদিযদক ভুদভনদিয 

দ্বাযা) প্রদিি না কযদিন িাদর (খ্রীস্টান ন্ন্যাীদিয) অশ্রভ, দগজযা, (আহুদিদিয) ঈানারয় এফং (ভুরভানদিয) ভদজিভূ ধ্বং 

কদয হিয়া ি, হমখাদন অল্লায নাভ দধক দযভাদণ স্মযণ কযা য়। মাযা (কাদপযদিযদক প্রদিি কযায ভাধযদভ) অল্লায (দ্বীদনয) 

াাময কযদফ অল্লা ফযআ িাদিযদক াাময কযদফন। দনশ্চয়আ অল্লা দেধয যাক্রভারী‛। (ূযা জ্বঃ ৩৯-৪০) 

 

শুরুদিআ অভযা দনঈদজরযাদেয িুদি ভদজদি ংগদিি বয়াফ িযাকাদেয কাযদণ অি দপ্রয় ভুদরভ ঈম্মায প্রদি গবীয হাক প্রকা 

কযদে। দফদল কদয অভাদিয হকর ূণযফান ভুদরভ বাআদিয প্রদি ভদফিনা প্রকা কযদে মাযা জুভায নাভাজ অিাদয়য ঈদেদয 

অল্লায ঘদয অদগ অদগ েুদি দগদয়দেদরন। িঃয চযভ আরাভ দফদদ্বলী এক কু্রদডায িাাঁদিয ওয দনভযভবাদফ াভরা চারায় এফং 

হখাদন ঈদিি ধযিাদধক দনযযাধ ভুরভানদক ীি কদয।     

অভযা অল্লায কাদে হিায়া কদয, দিদন হমন িাাঁদিযদক ক্ষভা কদযন, িাদিয প্রদি িয়া কদযন এফং িাদিযদক ীি দাদফ কফুর কদযন। 

অভীন।   

হ দপ্রয় ঈম্মা!  

এআ ঘৃণয যাধদি এদকয য ঘিদি োকা হ ফ যাদধযআ একদি, হমগুদরাদি অল্লায দফত্র ঘযভূদ নযায়বাদফ দনযযাধ 

ভুদল্লদিযদক অক্রভদণয রক্ষযফস্তু ফানাদনা  দয়দে। এফায নিুন হম দফলয়দি মুে দয়দে িা র, কাুু্রুদলাদচি এ কাজদিদক দবদডওয  
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ভাধযদভ যাদয প্রচায কযা দয়দে। অভযা অপগাদনস্তাদন, আযাদক, দপদরদস্তদন এফং দদযয়াদি এয হচদয়ও গুরুিয ও দনকৃষ্টিয ঘিনা 

হিদখদে। এআ হিা ভাত্র ক’ভা অদগ দফশ্বফাী হিদখদে, ভাদকযন কু্রদডাযযা কী দনভযভবাদফ অপগাদনস্তাদনয কুনু্দজ প্রদিদয একদি 

ভদজিদক রক্ষযির ফাদনদয়দের। হমখাদন অল্লায দফত্র হকাযঅদনয দপম ম্পন্ন্কাযী িাদধক দশুয ম্মানাদেয একদি নুষ্ঠান চরদের। 

হখাদন িাযা প্রায় এক দনযযাধ ভুদরভ দশুদক ীি কদয। এয ক’ভা অদগ দফশ্বফাী এিাও প্রিযক্ষ কদযদে হম, কীবাদফ 

অদভদযকানযা দদযয়ায অদরদপা দযয একদি ভদজি ভদজিুর জীনাদি অদয়াদজি একদি দ্বীনী ভাদপরদক রক্ষযফস্তু ফাদনদয়দের। 

হখাদন িাযা িাওয়াি ও িাফরীদগয াদে মৃ্পে অভাদিয প্রায় ঞ্চা জন দনযযাধ বাআদক ীি কদয। অল্লা িা‘অরা িাদিযদক 

কফুর করুন ও জান্ন্াদি ঈচ্চ ভমযািা িান করুন। 

অভযা ভুদরভ ঈম্মায মুফকদিযদক এ কর ীভারঙ্ঘনকাযীদিযদক াকিাও কযায জনয ঈৎাদি কযদে। ম্মাদনয াদে হফাঁদচ োকায 

জনয াদি স্ত্র িুদর হনওয়ায জনয ঈদু্বে কযদে। অভযা িাদিযদক ঈৎাদি কযদে, িাযা হমন িাদিয বাআদিয যদেয ফিরা হনওয়ায 

জনয ফীযত্বূণয কাদজ অত্মদনদয়াগ কদয।  

ফদচদয় গুরুত্বূণয হম দফলয়দিয প্রদি অভযা িাদিযদক ঈদু্বে কযদে িা র, িাযা হমন  অদভদযকানদিয, চীনাদিয এফং ঈগ্রন্থী 

কু্রদডাযদিয ভধয হেদক মাযাআ িাদিযদক (অদভদযকান ও চীনাদিযদক) ফনু্ধ রূদ গ্রণ কযদে িাদিযদক অক্রভদণয রক্ষযফস্তু ফানায়। এ 

অঘাি দফ অভাদিয বাআদিয ওয চারাদনা াভরায প্রদিদাধ হনয়ায রদক্ষয। ফযআ এ হক্ষদত্র  িুদনয়া ও অদখযাদিয রক্ষযভূ 

দফদফচনায় যাখা দফ। এ অঘাি দফ হগািা ভুদরভ ঈম্মাদয জনয িাাঁদিয ন্তদযয হক্রাধদক প্রদভি কযায জনয প্রদিদলধক। াাাদ 

ঈম্মায ভমযািা যক্ষা এফং িায আজ্জি ও ম্মাদনয প্রদিযক্ষা, রুদিি স্বাধীনিায ুনরুোয, িখরকৃি বূদভগুদরাদি দফজয় জযন এফং 

ভজরুভ এআ দ্বীনদক ুযক্ষা প্রিাদনয রদক্ষয। অভাদিয ভাদয়যা অভাদিযদক াদযদয় হপরুক (অভাদিয ধ্বং ফধাদযি হাক) মদি অভযা 

অভাদিয বাআদিয যদেয প্রদিদাধ না হনআ।  

হ ইভানিায বাআদয়যা!  

অনাযা দনদজদিযদক অকদস্মক হম হকান িুঘযিনায় দনদজদক দিয যাখদি এফং ভদনাফর ুিৃঢ় যাখদি বযস্ত কদয িুরুন। ত্রুদিয ওয 

ঝাাঁদদয় িায জনয দনদজদক প্রস্তুি করুন। নুীরন ও প্রদক্ষদণয ভাধযদভ দনদজদিযদক ফীযত্বূণয কাজ কযদি এফং াী ঈদিযাগ 

গ্রদণ বযস্ত কদয িুরুন। াাাদ ফীযদত্বয দধকাযী াাফী ও িাদফইনদিয জীফনী ধযায়ন করুন। দনজ ন্তানদিযদক কাদপযদিয  
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আল্ কান্ডেো প্রকন্দ্রীে প্রিেৃন্ডের বােো 
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প্রদি দফদদ্বল ও িাদিয হেদক ম্পকয দেন্ন্ কযায দক্ষা প্রিান করুন। িাদিযদক াযীদযক প্রদক্ষণ ও স্ত্র প্রদক্ষদণ দরপ্ত যাখুন। িাদিযদক 

দফজয়ী ভুদরভদিয জয়গান হানান।    

অনাযা অনাদিয ন্তানদিযদক এভন বাদফ গদি িুরুন হমন িাযা আরাভদক দনদয় এফং আরাদভয আদিা, ভূরযদফাধ ও অিযদক 

দনদয় গফয কদয। অনাযা নাভাদজয ফযাাদয মত্নফান হান। ভান অল্লায াদে ম্পকয িুি যাখুন। িকযিা ফরম্বন করুন। 

অত্মযক্ষায াদিয়ায দে যাখুন। ভদজিগুদরায হগআদি দনযাত্তা দনদশ্চিকাযী দনজস্ব াাযায ফযফিা গদি িুরুন। অল্লা িা‘অরায এআ 

ফাণীয ওয অভর করুন।  

অল্লা ুফ’ানাহু ওয়া িা’অরা ফদরন- 

 

ُخُلوَها َأنَ  َلُهمَ  َكانََ َما ُأولَِئكََ  َخائِِفينََ ِإَّلَ َيد 

‚িাদিয হিা ঈদচৎ দের, ভদজিগুদরাদি বীিন্ত্রস্ত ফিায় প্রদফ কযা‛ (ূযা ফাকাযা-১১৪) 

 

হ অল্লায দেয ভুজাদিগণ! 

অনাযা াদরয এফদিায ওয কদিন অক্রভণকাযী ফীযদিয নুযণ করুন। কু্রদডায হমাোদিযদক িাদিয ঘাাঁদিগুদরাদি এফং িাদিয 

একদত্রি ওয়ায িানগুদরাদি রক্ষযফস্তু ফানান। িদফ িাদিয দগজযা ও ঈানারয়গুদরাদি অক্রভণ কযদফন না। অল্লা ও িাাঁয যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআদ ওয়া াল্লাভ মাদিযদক রক্ষযফস্তু ফানাদি দনদলধ কদযদেন িাদিযদক রক্ষযফস্তু ফানাদনা হেদক দফযি োকুন। অভাদিয িয 

দ্বীদনয দক্ষা ও িায ভৎ াভদযক নীদিয নুযণ করুন। অনাযা দফশ্বফাীদক আরাদভয আঈুপী হৌন্দময ও ভুাম্মািী অখরাক 

হিদখদয় দিন। অনাযা কোয় ও কাদজ হগািা দফশ্বদক জাদনদয় দিন হম, অভযাআ হগািা ভানফজাদিয প্রদি ফদচদয় হফদ িয়াফান। িদফ যাাঁ, 

অভযা কাদযা জরুভ য কদয না। িাদিযদক জাদনদয় দিন, অভযা যদেয ফিরায় যোি ঘিাদি েন্দ কদয না। িদফ অভযা যেদক 

যক্ষা কযায জনয যে প্রফাদি কযদি প্রস্তুি।  

িাদিযদক জাদনদয় দিন, মাযা অভাদিয দ্বীদনয জনয অভাদিয দফরুদে মুে কযদে অভযাও িাদিয দফরুদে মুে কযদি োকদফা। মাযা 

অভাদিয বূদভগুদরা হেদক অভাদিযদক হফয কদয দিদি চায় এফং মাযা অভাদিযদক হফয কদয হিওয়ায হক্ষদত্র অদভদযকাদক ায়িা কদয 

িাদিয দফরুদেও অভাদিয মুে ফযাি োকদফ।    



 

 

নিউনিল্যান্ডের ক্রাইস্টচান্ডচের মসনিন্ডে মমোনিক হামল্ার প্রেনিন্ডে 
আল্ কান্ডেো প্রকন্দ্রীে প্রিেৃন্ডের বােো 

 

আল্ কান্ডেো || প্রকন্দ্রীে প্রিেৃে 

 

দযদদল ফরদফা- 

াািাি ফযণ কযা অভাদিয দফযাচ্চ প্রিযাা এফং এিাআ অভাদিয ভূরধন। ভুদরভ ঈম্মা মখন িাদিয ভূরধন, হগৌযফ ও প্রকৃি ভমযািায 

এ দে দধক াদয এদগদয় অদফ িখন অয কু্রদডাযদিয দফশ্বাঘািকিা এআ ঈম্মাদক বীি-ন্ত্রস্ত কযদি াযদফ না। অভাদিয 

চকু্ষভূ ীির দফ না মিক্ষণ না অভযা অভাদিয বাআদিয যদেয মোমে প্রদিদাধ গ্রণ কযদি াযদফা।ুিযাং জরদি কদযা! জরদি 

কদযা! হ ভুদরভ মুফদকযা, হ ভুাম্মি াল্লাল্লাহু অরাআদ ওয়া াল্লাদভয হপ্রদভদকযা! 

হ অল্লা, অদন ভদজি অন-নূদযয ীি বাআদিয দফত্র যে হেদক এভন নূয ৃদষ্ট করুন মায দ্বাযা দশ্চভা হিগুদরায ফাদন্দাদিয 

জনয অনায দ্বীদন িীদক্ষি ওয়ায ে ঈনু্মে য়, হম দ্বীনদক অদন অনায কর ফান্দাদিয জনয ভদনানীি কদযদেন। হ অল্লা, এভন 

এক নূয তিদয কদয দিন মায দ্বাযা ভুরভানদিয াভদন দিক ে ঈনু্মে য় হমন িাযা অনায ফান্দাদিয ক্ষ হেদক এফং অনায দপ্রয় 

ফনু্ধদিয ক্ষ হেদক প্রদিদাধ গ্রণ কযদি াদয।  

কর প্রংা অল্লায জনয দমদন জগিভূদয প্রদিারক। 

 

---------------------- 
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